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Ses
• D/A dönüştürücü: 24 bit, 192 kHz
• Frekans tepkisi: 40 - 20 000 Hz
• Sinyal gürültü oranı: >60 dB
• Bozulma ve Gürültü (1kHz): >65 dB
• Çapraz Karışma (1kHz): >35 dB
• Dinamik Aralık (1kHz): >85 dB
• Ses Sistemi: Dolby Dijital, Dolby Prologic II, DTS, 

Stereo
• Ses Geliştirme: Tiz ve Bas Kontrolü, Gece Modu, 

Sınıf "D" Dijital Amplifikatör
• Ekolayzır ayarları: Bilimkurgu, Konser, Drama, 

Aksiyon, Dijital, Klasik, Jazz, Rock
• Toplam Ses Gücü (RMS): 700 W
• Çıkış gücü (RMS): 6 x 115W

Tuner/Alım/İletim
• Tuner Bantları: FM Stereo, MW
• Otomatik dijital istasyon ayarı
• Otomatik hafızaya alma
• Ayarlanmış Kanal Sayısı: 40
• RDS: İstasyon Adı

Bağlanılabilirlik
• Ön / Yan bağlantılar: Kulaklık çıkışı
• Diğer bağlantılar: TV girişi (ses, cinch), AUX girişi, 

Çok kanallı analog ses, Dijital optik giriş, Dijital 
koaksiyel giriş, Dijital koaksiyel çıkış, Hat çıkışı, FM 
Anteni, MW Anteni

Güç
• Güç kaynağı: 220-240V, 50Hz
• Güç tüketimi: 180 W
• Bekleme durumunda güç tüketimi: < 1 W

Hoparlörler
• Uydu Hoparlörü: 2 yönlü, Manyetik korumalı ön 

bölge

• Uydu hoparlör frekans aralığı: 140-20000 Hz
• Uydu hoparlör empedansı: 3 ohm
• Uydu hoparlör sürücüleri: 1" konik tweeter, 3" 

orta ses aralığında woofer
• Merkez Hoparlör: 2 yönlü, Manyetik korumalı
• Orta frekans aralığı: 140-20000 Hz
• Merkez hoparlör empedansı: 3 ohm
• Merkez hoparlör sürücüleri: 1" konik tweeter, 2x 

3" orta ses aralığında woofer
• Subwoofer tipi: Pasif
• Subwoofer frekans aralığı: 40-140 Hz
• Subwoofer empedansı: 3 ohm
• Subwoofer sürücüsü: 6,5 inç yüksek verimli 

woofer

Aksesuarlar
• Birlikte Verilen Aksesuarlar: Ses Kablosu, 

Koaksiyel dijital ses kablosu, Hızlı Kullanım 
Kılavuzu, Kullanım Kılavuzu, FM/MW Anten, 
Garanti belgesi, Uzaktan kumanda pilleri

• Piller: 2 x AA
• Uzaktan kumanda: 3139 238 04482
• Kullanım Kılavuzu: 

İng,Fra,Alm,İta,İsp,Fla,İsv,Por,Dan,Fin,Leh,Rus,Yun
• Garanti Kartı

Boyutlar
• Set boyutları (G x Y x D): 435 x 53 x 359 mm
• Set ağırlığı: 4 kg
• Surround Hoparlör boyutları (G x Y x D): 

95 x 175 x 65 mm
• Orta hoparlör boyutları (G x Y x D): 

220 x 95 x 75 mm
• Subwoofer boyutları (G x Y x D): 

130 x 340 x 360 mm
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

639 x 312 x 444 mm
• Ambalajla birlikte Ağırlık: 15,2 kg
•

Dijital AV alıcı sistemi
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ik girişler, alıcınızda en yüksek 
bağlantıları sunar. Tek bir kablo 
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